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نخستین روز اجالس گروه  ۲۰و ورود
خبرساز باراک اوباما به هانگژو چین

اجالس سران کشورهای گروه  ۲۰با سخنرانی
شــی جینپینگ ،رییسجمهوری چین ،آغاز
شد .در حاشیه اجالس شیوه ورود آقای اوباما
به شــهر هانگژو و قدم نگذاشتن او بر فرش
قرمز خبرساز شده بود.
آقای شی در مراسم گشــایش اجالس گفته
اســت که کشــورهای عضو که قدرتهای
اصلی اقتصاد جهان هســتند باید برای حفظ
رشد اقتصادی همکاری داشته باشند .بیشتر

روز اول اجالس بــه دیدارهای دوجانبه میان
مقامهای روسیه ،ترکیه ،آمریکا ،بریتانیا ،چین
و سایر کشورها گذشته است.
محور بعضــی از گفتوگوهای دوجانبه امنیت
منطقهای ،بحران ســوریه ،تغییرات اقلیمی و
تجارت جهانی اســت و مهمتر از همه سالمت
اقتصاد جهان .اتحادیه اروپا گفته اســت که
الزم اســت چین صنایع تولید فوالد خود را
محدود کند تا از بیکاری فعاالن این صنعت در

یکی دیگر از رهبران
جماعت اسالمی
بنگالدش اعدام شد

میرقاســم علی ،یکی از رهبران «جماعت اسالمی»
بنگالدش ،بزرگترین گروه اســامگرای این کشور،
اعدام شد.
دولت بنگالدش اعالم کرده که میرقاســم علی ،به
خاطر ارتکاب «جنایات جنگــی» در جریان جنگ
اســتقالل بنگالدش از پاکستان در سال  ۱۹۷۱اعدام
شده است.
وی که از حامیان مالی اصلی گروه جماعت اســامی
بود ،دو ســال پیش به اعدام محکوم شد و حکم او،
نهایتا شامگاه روز شنبه  ۳سپتمبر به اجرا درآمد.
از زمانی که شیخ حســینه ،نخست وزیر بنگالدش،
دادگاه رســیدگی به جرایم جنگــی مربوط به زمان
جنگ استقالل را تشــکیل داده است ،این پنجمین
رهبر جماعت اسالمی است که اعدام می شود.
مطیــع الرحمن نظامی ،رهبر جماعت اســامی نیز،
به خاطر ارتــکاب «جنایات جنگی» در جریان جنگ
 ۱۹۷۱اعدام شد.
طرفداران جماعت اسالمی و بعضی گروه های حامی
حقوق بشــر می گویند که اعدام رهبران این گروه
انگیزه سیاسی دارد( .بی بی سی)

اروپا و سایر نقاط جهان کاسته شود.
چین حدود نیمی از فوالد دنیا را تولید میکند.
در رتبه بعدی جهان ،کشورهای اتحادیه اروپا
ایستادهاند.
آقای اوباما در یکی از این دیدارهای حاشیهای
به رجب طیب اردوغان ،همپای ترکیهای خود
اطمینان داد افرادی که در ماجرای کودتا علیه
او مقصر بودهاند محاکمه خواهند شد.
ترکیــه عبداهلل گولن ،رقیب سیاســی آقای
اردوغــان در آمریکا را بــه برنامهریزی برای
کودتا متهم کرده است .اتهامی که آقای گولن
به شدت رد میکند.
دولت ترکیه خواستار بازگرداندن آقای گولن
است و آمریکا اصرار دارد که ابتدا دستداشتن
آقای گولن در کودتا اثبات شود.
این آخرین اجالس سران کشورهای گروه ۲۰
است که باراک اوباما به عنوان رییسجمهوری
آمریکا و بان کیمون به عنوان رییس سازمان
ملل متحد در آن شــرکت میکنند .در مقابل
اجالس امســال اولین نشست این گروه است
که ترزا می به عنوان نخســتوزیر بریتانیا در
آن حضور دارد .او قرار است توضیح بدهد که
ترک اتحادیه اروپا چه تبعاتی به دنبال خواهد
داشت( .بی بی سی)

پیشروی نیروهای دولت
سوریه در جنوب غرب حلب

به گفته گروه دیدهبان حقوق بشر سوریه
نیروهــای دولتی با پشــتیبانی هوایی
نیروهای ائتالف توانســتهاند مناطقی را
در جنوب غرب شــهر حلب به تصرف
خود درآورند.گروههای شورشی مخالف
دولت سوریه این مناطق را در ماه گذشته
میالدی تصرف کرده بودند.
براســاس این گزارش تصرف تاسیساتی
نظامی در حومه شــهر حلــب از جمله
این مناطق هســتند .رسانههای دولتی
سوریه هم خبر پیشــروی نیروهای این
کشــور را که هــدف آن محاصره کامل
شهر حلب است ،گزارش کردهاند .یکی
از مقامات وابســته به نیروهای مخالف
دولت ســوریه هم در اوایل صبح دیروز

اعالم کرد که نیروهای دولتی وارد یکی
از تاسیسات نظامی شده و درگیری در
آن جا در جریان اســت .تاکنون تالش
های دیپلماتیک آمریکا و روسیه برای
متوقف کردن جنگ در حلب و همچنین
سایر شهرهای سوریه با شکست مواجه
شده است .حلب که زمانی مرکز تجاری،
بازرگانی سوریه بود ،از سال  ۲۰۱۲بین
نیروهای دولتی و شورشــیان مخالف
تقسیم شده است .این شهر در ماههای
گذشــته صحنه درگیری هایی سنگین
بوده است.
حدود  ۳۰۰هزار نفر در شرق شهر حلب
که در تصرف شورشــیان مخالف دولت
است ،گرفتار شدهاند( .بی بی سی)

رسول خادم عضو هیئت رئیسه
اتحادیه جهانی کشتی شد

رسول خادم ،رئیس فدراســیون کشتی و سرمربی تیم
ملی کشتی آزاد ایران به عضویت هیئت رئیسه اتحادیه
جهانی کشتی در آمد.
آقای خادم در انتخابات این هیئت که روز یکشــنبه ،در
حاشیه رقابتهای قهرمانی جوانان جهان در شهر ماکون
فرانســه برگزار شد ،توانست از مجموع  ۹۸رای  ۷۶رای
به دست آورد.
او در میــان  ۱۱نامزدی که برای شــش کرســی رقابت

میکردند بیشــترین رای را به دست آورد و چهار سال
عضو این هیئت خواهد بود.
پیــش از این آخرین باری که کســی از ایران در هیئت
رئیسه اتحادیه جهانی عضویت داشت ،محمد توکل بود
که عضویتش در سال  ۲۰۱۰به پایان رسید .او  ۲۴سال در
این هيئت حضور داشت.
مهدی رستمپور ،کارشناس ورزشی عضویت آقای خادم
را اتفاق مهمی برای کشتی ایران میداند( .بی بی سی)

پاپ مادر ترزا را قدیس
اعالم کرد

پاپ فرانســیس ،رهبر کاتولیکهای جهــان مادر ترزا را
قدیس اعالم کرد .دهها هزار نفر در میدان سنت پیتر رم در
واتیکان جمع شدند تا مراسم عشای ربانی مادر ترزا را تماشا
کنند .راهبه آلبانیایی سال  ۱۹۹۷در  ۸۷سالگی درگذشت.
او بنیاد خیریهای را در کلکته هند برای رسیدگی به وضعیت
فقرا تاسیس کرد .دهها سال تالش او برای کمک به فقرا در
هند بسیار مورد توجه رهبر کاتولیکهای جهان قرار گرفته
است ۱۵ .هزار بیخانمان ۱۳ ،مقام ارشد کشورهای مختلف
و وزیر خارجه هند در میدان اصلی واتیکان حاضر شــدند
تا سخنان پاپ را بشــنوند .با این حال مادر ترزا منتقدان
سرشناسی دارد که شــیوه اداره مرکز بهداشتی او در هند
را نکوهش کردهاند .او همچنین متهم است که سعی کرده
هندوهای فقیر و تهیدست را مسیحی کند( .بی بی سی)

اعالم وضعیت اضطراری
در سواحل شرقی
توفانزده آمریکا

با ادامه وزش تندباد و بارشهای شــدید باران در سواحل
شــرقی آمریکا ،فرمانداران ایالتهای ویرجینیا ،مریلند،
نیوجرسی و نیویورک اعالم وضعیت فوقالعاده کردهاند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس توفان دریایی هِرمین
تاکنون دو نفر را کشته است .شهرداران به نیروهای پولیس
که در آماده باش به ســر میبرند اختیارات ویژه عملیاتی
دادهاند .صبح روز شــنبه تندبادی کــه در برخی مناطق
سرعتش به  ۱۳۰کیلومتر میرسید یک الری باری را واژگون
کرد که به مرگ راننده آن انجامید.
بعد از رسیدن این توفند ســهمگین به خشکی خسارات
فراوانی به شهرهای ســاحلی فلوریدا و کارولینای جنوبی
وارد شد و سقوط درخت جان یک نفر را گرفت.
درختان بسیاری شکستند و سقوط دکلها حدود  ۳۰۰هزار
خانه در ایالت جرجیا را بدون برق گذاشت( .بی بی سی)

واعظ تندرو سلفی در
آلمان دادگاهی میشود

سون الو یکی از واعظان ســلفی تندرو معروف در آلمان
است .او از ماه دسمبر سال گذشته در بازداشت موقت بسر
میبرد و روز سهشــنبه در برابر دادگاه قرار میگیرد؛ اما نه
به خاطر افکار افراطیاش ،بلکه به ظن حمایت از تروریسم.
از روز سهشــنبه محاکمهی سون الو ،یک آلمانی  ۳۵ساله
که به دین اسالم گرویده و از واعظان تندرو سلفی در آلمان
است ،در دادگاه عالی شهر دوسلدورف آغاز میشود .او به
ظن پشتیبانی از یک ســازمان تروریستی خارجی ،از ماه
دسمبر سال گذشته در بازداشت بسر میبرد.
سون الو یکی از چهرهها معروف و برجستهی جریان تندرو
ســلفی در آلمان است .او از جمله در سال  ۲۰۱۴با تشکیل
«پولیس شریعت» در شهر ووپرتال آلمان خبرساز شد .در
آن زمان گروهی از ســلفیها که جلیقههایی با برچســب
«پولیس شــریعت» بر تن کرده بودند ،در خیابانهای این
شــهر به راه افتادند و به قول خودشان جوانان را «ارشاد»
میکردند( .دویچه وله)

صحبتهای آلونسو درباره
«همیلتون جدید»

ی جدیدش صحبت کرد و از
راننده اسپانیایی درباره هم تیم 
همکاری با همیلتون جدید ابراز رضایت کرد .به نقل از آس،
فرناندو آلونسو که در رقابتهای فرمول یک ایتالیا حضور
دارد ،درباره استافل واندرون ،راننده جوان بلجیمی گفت:
در سالهای اخیر با رانندگان جوان زیادی برخورد کردم و
زمانی که واندرون را دیدم ،او را راننده خوبی یافتم .زمانی
که در مسابقات بحرین جانشینم شد ،از همکاری با او لذت
بردم .دوســت دارم با او کار کنم و بــه او کمک کنم تا یاد
بگیرد و پیشرفت کند .واندرون  24ساله جانشین جانسن
بوتون در مک الرن خواهد شد .این راننده بلجیمی  11سال
کوچکتر از آلونسو اسپانیایی است اما در مسابقات جهانی
سال  2013نایب قهرمان و قهرمان  GD2در سال  2015شد.
از هم تیمی آینده آلونســو به عنوان همیلتون جدید یاد
میشود .آلونسو در ادامه افزود :به واندرون اطمینان دارم.
میتوانیم مک الرن را به جایگاه اصلیاش برسانیم .جانسن
هم تیمی فوقالعادهای در این زمان بود و خبر فوقالعادهای
است که میتواند در نقش جدیدی با ما همکاری کند .راننده
خیلی خوبی است و تواناییهایش پایان ناپذیر است.

همشیک :ایگواین
هواداران را ناامید کرد

کلوپ :بارسلونا با تیم دومش هم نصف
بازیها را میبرد

سرمربی آلمانی لیورپول اظهار کرد بارسلونا این توانایی
را دارد که با تیم دومش هم نیمی از بازیهایش در اللیگا
را با پیروزی پشت سر بگذارد.
به نقل از فرانس  ،۲۴مقایسه بین لیگهای مختلف یکی
از بحث های مورد توجه شــخصیت های فوتبالی است.
در این بیــن یورگن کلوپ به صراحت نظر خود را درباره
لیگ برتر و فاصله آن با لیگ های دیگر بیان کرد و گفت:
از نظر من لیگ برتر انگلیس فاصلــه زیادی با اللیگای
اسپانیا دارد .اینجا از لیگ برتر رضایت دارم و از اینکه در
لیورپول هستم نیز خوشحالم .درباره مقایسه لیگ برتر

با اللیگا باید بگویم که مهمترین موضوع این اســت که
بارسلونا در نیمی از بازیهای خود در اللیگا می تواند با
تیم دوم خود در نصف بازیها اســتفاده کند و در نهایت
هم قهرمان شود.
کلوپ ادامه داد :در خیلی از بازیهای اللیگا ،لیونل مسی
چهار کیلومتر می دود و پنج گل نیز به ثمر میرساند .این
شرایط در لیگ برتر نیست و همه بازیها نزدیک و دشوار
است .به همین خاطر لیگ برتر را ترجیح میدهم.
لیورپول در تابســتان در دیداری دوســتانه به مصاف
بارسلونا رفت و با نتیجه چهار بر صفر به برتری رسید.

مارک همشیک از رفتاری که گونسالو ایگواین با هواداران
ناپولی داشته است ناراضی است .به نقل از گاتزتا ،گونسالو
ایگوایــن آقای گل فصل قبل فوتبال ایتالیا با نمایش خوبی
که ارائه کرد ،به بازیکن مورد عالقه هواداران این تیم تبدیل
شد .در حالی که ســران ناپولی روی حضور این بازیکن در
لیگ قهرمانان اروپا حساب می کردند ،این بازیکن ارجنتینی
با رکوردشــکنی  ۹۰میلیون یورویی از ناپولی جدا شد و به
یوونتوس پیوست .مارک همشیک درباره این انتقال گفت:
نگرانی و ناراحتی هواداران ما قابل درک اســت .ایگواین با
انتقال به یوونتوس هواداران را ناامید کرد .هواداران ناپولی
بسیار پرشور و احساساتی هســتند و با این موضوع کنار
نیامدند .فکر کنم دیدار ما بــا یوونتوس از اهمیت باالیی
برخوردار شــده باشد .به همین خاطر برای هواداران خیلی
حساس باشد .پیش از این نیز پهپه رینا به انتقاد از گونسالو
ایگواین پرداخت و عنوان کرد او به خاطر پول به یوونتوس
رفت و آن را به هواداران ناپولی ترجیح داد.

زالتان :به خاطر مورینیو
به لیگ برتر آمدم

مهاجم سویدنی و گلزن منچســتریونایتد میگوید دو بار
پیشنهاد بازی در لیگ برتر را رد کرده است ،ولی به خاطر
ژوزه مورینیو ترجیح داد تا در این لیگ بازی کند.
به نقل از ایندیپندنت ،زالتان ایبراهیموویچ ،مهاجم گلزن
منچستریونایتد توانســت با زدن گل برتری در سوپرجام
انگلیس ،عنوان قهرمانــی را برای تیمش به ارمغان بیاورد.
او همچنین در لیگ برتر نیز نمایش خوبی داشــته است و
توانسته سه بار در سه بازی گلزنی کند.
ایبراهیموویچ  34ساله بعد از یک دوره درخشان در پاری
ســن ژرمن ،جایی که بهترین گلزن تاریخ این باشگاه نیز
شد ،به منچســتریونایتد آمد تا بار دیگر با ژوزه مورینیو،
سرمربی ســابقش کار کند .ایبرا در مورد حضور در لیگ
برتر گفت :در دو مقطع نزدیک بود که به لیگ برتر بیایم و
شانس بازی در این لیگ را پیدا کنم.

«گفتگوی سازنده» میان
مرکل و اردوغان

انگال مرکل صدراعظم آلمان در حاشــیه
کنفرانس «جی  »20در شــهر هانگژو در
چین بــا اردوغان رئیــس جمهور ترکیه
دیدار کرد .این نخســتین دیدار این دو
سیاستمدار بعد از کودتای ناکام در ترکیه
بوده است.
حلقات حکومت آلمــان نگفته اند که آیا
رجب طیب اردوغــان در گفتگو با مرکل
در هانگزو ،مســاله لغو دیدار از سربازان
آلمانی را در قــرارگاه هوایی انجیرلیک
مطرح کرده اســت یا خیر .آنها فقط گفته
اند که گفتگو میان این دو سیاســتمدار
«سازنده» بوده است.
در قــرارگاه هوایــی انجیرلیک بیش از
 200ســرباز آلمانی مســتقر هستند که
در مبارزه بین المللی علیه ملیشــه های
تروریســت «دولت اســامی» شرکت

دارند .حکومت ترکیه به دلیل خشمگین
شدن از «قطعنامه ارمنی ها» در پارلمان
آلمان ،دیدار نمایندگان پارلمان آلمان را
از سربازان این کشور در انجیرلیک ممنوع
قرار داد .انگال مرکل روز جمعه تالش کرد
تا منازعه با ترکیه را در این ارتباط از میان
بردارد .صدراعظم آلمان گفت که تصویب
پارلمــان در مورد برخــورد امپراتوری
عثمانی علیه ارمنی ها در بیش از  100سال
پیش ،برای حکومت آلمان فدرال از دید
حقوقی الزام آور نیست.
براســاس اظهــارات حکومــت آلمان،
موضوعــات دیگر در گفتگو میان مرکل و
اردوغان ،توافقنامه میان ترکیه و اتحادیه
اروپــا در مورد مهاجریــن و نیز نگرانی
مشــترک دو کشور از ادامه جنگ داخلی
در سوریه بوده است( .دویچه وله)

وزیر داخله آلمان می خواهد
پناهجویان را به یونان برگشت دهد
دیمیزیر ،وزیر داخله آلمان می خواهد به
معاهده «دوبلین» برگردد .بر این اســاس
معاهده ،مهاجرینی که نخســت در یونان
به عنوان کشــور عضو اتحادیه اروپا وارد
شده اند ،باید به همان کشور برگشت داده
شوند .توماس دیمیزیر ،وزیر داخله آلمان
در ارتباط با بحران مهاجرت گفت که نباید
آلمان در این مورد به صورت جداگانه عمل
کند .او به روزنامه «ولت ام زونتاگ» گفت:
«ما در اروپا دست به اقدامات زیادی زده
ایم تا وضعیت در یونان بهتر شود» .او در
ادامه توضیح داد کــه پیامد این اقدامات
باید این باشد که براساس قاعده دوبلین،
باید مهاجرینی که اول به یونان رســیده
اند ،به این کشور برگشت داده شوند.
ایــن سیاســتمدار از حــزب دموکرات
مسیحی آلمان عملکرد جداگانه در مورد
پناهجویان را رد کرد و گفت که حاال مهم

است تا یک موضع گیری مشترک اروپایی
در ایــن زمینه اتخاذ شــود .وزیر داخله
آلمان توضیح داد« :اگر ما به تنهایی عمل
کنیم ،آن وقت این خطــر وجود دارد که
محکمه های اداری جریان برگشــت دادن
را در کوتاهتریــن وقت رد کنند» .معاهده
دوبلین تنظیم می کند که کدام دولت عضو
مسئول بررســی تقاضاهای پناهندگی در
چارچوب اتحادیه اروپا است .بر اساس این
معاهده مشخص می شود که یک تقاضا در
اتحادیه اروپا فقط در یک جا مورد بررسی
قرار می گیرد .بر این اساس ،یک پناهجو
باید در کشوری تقاضای پناهندگی بدهد
که برای نخستین بار داخل حوزه اتحادیه
اروپا شــده است .این امر غالب ًا به خصوص
در کشورهایی مانند ایتالیا ،یونان و هنگری
رخ می دهد که در مرزهای خارجی اتحادیه
اروپا واقع هستند( .دویچه وله)

صعود ماری ،واورینکا ،دل پوترو و
ویلیامز به یک هشتم نهایی

تنیسور های برتر جهان با شکست حریفانشان به مرحله
یک هشتم نهایی تنیس اپن آمریکا صعود کردند.
دور سوم تنیس اپن آمریکا با برگزاری مسابقات مختلف به
پایان رسید .در مهمترین بازی اندی ماری قهرمان المپیک
ریو برابر لورنزی ایتالیایی قرار گرفت و سه بر یک پیروز
شد .ست نخست با نتیجه نزدیک هفت بر شش به نفع مرد
شــماره دو تنیس جهان به پایان رسید .لورنزی توانست
ســت دوم را به خود اختصاص دهد و هفت بر پنج پیروز
شــود .در ادامه ماری  6بر دو و  6بر سه ست های سوم و
چهارم را به نفع خود به پایان رساند.
در دیگــر بازی مهم خوان مارتیــن دل پوترو ارجنتینی
سه بر یک برابر فرر اســپانیایی پیروز شد .نایب قهرمان
المپیک در ست نخست به سختی حریف اسپانیایی خود
را شکســت داد .این ست با نتیجه هفت بر شش به پایان
رســید .اما در ادامه توانست شــش بر دو و شش بر سه

پیروز شود .استن واورینکا به سختی اوانس انگلیسی
را شکســت داد .این دیدار ســه بر دو به نفع تنیسور
سوییسی به پایان رسید .مرد شماره سه جهان در ست
های دوم چهارم و پنجم با نتایج شــش بر سه هفت بر
شش و شش بر دو پیروز شد ،اما ست نخست را شش بر
چهار و ست سوم را هفت بر شش واگذار کرد.
کی نیشــیکوری جاپانی نیز با پیروزی سه بر یک برابر
موهات فرانســوی به هشــتم نهایی صعود کرد .تیم
اتریشی مرد شماره  10جهان توانست سه بر یک کارنو
بوستا اسپانیایی را شکست دهد.
در بخش بانوان ،خواهران ویلیامــز به دور بعد صعود
کردند .سرنا با شکست دو بر صفر (شش بر یک و شش
بر سه) الرسن ســویدنی به یک هشتم رسید و ونوس
ویلیامز زیگموند آلمانی را شکســت داد و به دور بعد
صعود کرد.

اوزیل :شماره  10آرسنال را میخواهم

ستاره آلمانی آرسنال عنوان کرد میخواهد شماره  10این
تیم را به تن کند که بعد از رفتن جک ویلشرد خالی مانده
است.
به نقل از ساکرنت ،جک ویلشر هافبک انگلیسی آرسنال
در روزهای آخر نقل و انتقاالت تابستانی با جدایی از جمع
توپچی های لندن به عضویت بورنموث درآمد .بازیســاز
آرســنال در دوران حضور در ترکیب ایــن تیم ،پیراهن
شماره  ۱۰آرســنال را به تن میکرد .پیراهنی که اکنون
مسوت اوزیل به دنبال آن است.

اوزیل در گفتوگو با اسپورت وان آلمان گفت :البته که
به دنبال شماره  ۱۰هستم .بازیساز هستم و در تیم های
قبلی هم که بازی کردم ،همین شماره را داشتم .دوست
دارم اینبار نیز این شماره را داشته باشم.
این بازیکن که در آرســنال شماره  ۱۱را به تن میکند،
در تیم ملی آلمان با شماره  ۱۰به میدان می رود .پیشتر
بازیکنانی که در آرسنال شماره  ۱۰به تن داشتند و در
خاطر هواداران این تیم ماندند ،بازیکنانی چون دنیس
برکمپ ،پل مرسون و ویلیام گاالس بودند.

